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Serviço Público Federal 
Ministério da Cultura 

Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional

Coordenação Geral de Logís�ca, Convênios e Contratos
Coordenação de Convênios e Prestação de Contas 

Divisão de Prestação de Contas
 

PARECER TÉCNICO nº 19/2018/DICONT/CCONV/CGLOG/DPA

ASSUNTO:  Aprovação da Prestação de Contas

 REFERÊNCIA: Processo 01450.009749/2015-57

 

TERMO DE COLABORAÇÃO: 820928/2015

ENTIDADE: Associação de Cultura Popular Mandicuera

OBJETO: “Ô de Casa: Mobilização, Ar�culação e Salvaguarda do Fandango Caiçara”.

VIGÊNCIA: 31/10/2016 a 04/01/2018

 

O presente parecer é referente à análise realizada na documentação apresentada a �tulo de prestação de
contas, por força da Lei 13.019/2014 e Decreto 8.726/2016, na qual demonstra os seguintes aspectos:

1. O Termo de Colaboração 820928/2015 teve sua vigência de 31/10/2016 a 04/01/2018, sob
o objeto “Ô de Casa: Mobilização, Ar�culação e Salvaguarda do Fandango Caiçara”. No instrumento
pactuado figuram como Organização da Sociedade Civil a Associação de Cultura Popular Mandicuera e
como representante da Administração Pública o Ins�tuto de Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional -
IPHAN.

2. Conforme registrado no SICONV, o repasse a cargo da Administração foi efetuado no valor
de R$ 161.879,50 (cento e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos),
sem Contrapar�da.

3. No que tange ao cumprimento do objeto, consta nos autos do processo o Parecer Técnico
101/2018/DIVTEC IPHAN-PR/IPHAN-PR (0495069), emi�do pela Gestor, Sr. Juliano Mar�ns Doberstein,
que atesta o cumprimento do objeto deste instrumento, in verbis:

"Face ao exposto e ao monitoramento e acompanhamento presencial que �vemos oportunidade de
realizar do projeto “Ô de casa: mobilização, ar�culação e salvaguarda do Fandango Caiçara”, somos
de parecer favorável ao cumprimento, do ponto de vista técnico e no que diz respeito ao
alcance das metas e dos produtos previstos, dos obje�vos do Termo de Colaboração nº
820928/2015, cujo Plano de Trabalho previa a mobilização e ar�culação de detentores, ins�tuições
públicas e privadas e demais agentes interessados na con�nuidade do Fandango Caiçara, além da
promoção da visibilidade local dessa forma de expressão Registrada como Patrimônio Cultural do
Brasil. O mesmo vale em relação ao incen�vo viabilizado pelo projeto a uma série de processos e
a�vidades de transmissão e de “salvaguarda” de saberes, conhecimentos e técnicas tradicionais que
são imprescindíveis à preservação desse bem cultural de natureza imaterial acautelado em nível
federal pelo IPHAN nos termos do Decreto nº 3.551/2000. Nesse sen�do, devem ser tomados como
registros "do grau de sa�sfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de
sa�sfação, declaração de en�dade pública ou privada local e declaração do conselho de polí�ca
pública setorial, entre outros" (Art. 55, § 1º, do Decreto nº 8.726/2016), uma sequência de matérias
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jornalís�cas que os sites ins�tucionais das prefeituras locais publicaram sobre os encontros
apoiados pelo projeto "Ô de casa!", como é o caso da Prefeitura Municipal de Paranaguá [2], da
Prefeitura Municipal de Cananéia [3] e da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba - Fundart[4].

Sendo este o parecer, coloco-me desde já à disposição para eventuais esclarecimentos e solicito
aprovação do mesmo para inclusão do documento no Portal de Convênios da Administração
Pública Federal, atendendo assim aos disposi�vos do Ar�go 63 do Decreto nº 8.726, de 27 de abril
de 2016."

4. Vale ressaltar que a apresentação de relatório de execução financeira não é exigida no caso
presente, tendo em vista o cumprimento do alcance das metas atestado pelo gestor da parceria,
conforme demonstra o art. 56, do Decreto 8.726/16, in verbis:

"Quando a organização da sociedade civil não comprovar o alcance das metas ou quando houver
evidência de existência de ato irregular, a administração pública federal exigirá a apresentação de
relatório de execução financeira[...]"

5. Consoante ao exposto, informamos, ainda, que esta Divisão iden�ficou coerência entre a
execução financeira verificada no SICONV e a execução �sica do instrumento pactuado. Ademais, a
Associação de Cultura Popular de Mandicuera res�tuiu todo o valor devido à Conta Única do
Tesouro referente ao saldo remanescente, totalizando o montante de R$ 3.628,00 (três mil, seiscentos e
vinte e oito reais), conforme consta no Módulo 'Prestação de Contas', Aba 'Saldo Remanescente-OBTV',
no SICONV.

6. Tendo em vista o disposto da Cons�tuição Federal, art. 71, inciso II e Parecer Técnico
101/2018/DIVTEC IPHAN-PR/IPHAN-PR, entendemos que as contas estão aptas à aprovação, pela
autoridade competente, devendo o dirigente da ins�tuição ser informado que toda a documentação
produzida durante a vigência e execução do objeto deste instrumento, deverá ser arquivada pela
organização da sociedade civil, permanecendo à disposição dos Órgãos de Controle Interno e Externo
pelo prazo de 10 (dez) anos, a contar do dia ú�l subsequente ao da apresentação da prestação de contas
ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas, conforme art. 58, do Decreto
8.726/2016.

7. Propomos a "Aprovação da Prestação de Contas", com a devida baixa no SIAFI, uma vez
que a documentação apresentada demonstra que não houve prejuízo ao erário. Entretanto, caso surjam
fatos novos acerca da execução do objeto, o processo poderá ser desarquivado para averiguação.           

 

Matheus Moura Fonseca Santos
Chefe da Divisão de Prestação de Contas

De acordo.

Encaminhe-se ao Coordenador Geral de Logís�ca, Convênios e Contratos - Subs�tuto com a sugestão de
envio ao Diretor do Departamento de Planejamento e Administração.

 

Andressa Araújo Durães
Coordenadora de Convênios e Prestação de Contas

De acordo.

Ao Diretor do Departamento de Planejamento e Administração, na forma proposta.

 

Aris�des Lima de Oliveira
Coordenador Geral de Logís�ca, Convênios e Contratos - Subs�tuto

Manifestação do Ordenador de Despesas

Aprovo a presente Prestação de Contas, com base no Parecer Técnico constante no processo, uma vez
que o documento demonstra que houve boa e regular aplicação dos recursos.            
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Marcos José Silva Rêgo
Diretor do Departamento de Planejamento e Administração

 

HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista o constante do Parecer acima, HOMOLOGO a aprovação da prestação de contas, efetuada
pelo Diretor do Departamento de Planejamento e Administração deste Ins�tuto.

 

Ká�a Santos Bogéa
Presidente do Iphan

Documento assinado eletronicamente por Matheus Moura Fonseca Santos, Chefe da Divisão de
Prestação de Contas, em 31/08/2018, às 11:47, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Andressa Araújo Durães, Coordenador de Convênios e
Prestação de Contas, em 31/08/2018, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Aris�des Lima de Oliveira, Coordenador-Geral Subs�tuto
de Logís�ca, Convênios e Contratos, em 31/08/2018, às 11:57, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcos Jose Silva Rêgo, Diretor do Departamento de
Planejamento e Administração, em 31/08/2018, às 12:48, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Ka�a Santos Bogea, Presidente do Ins�tuto do
Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional, em 03/09/2018, às 16:15, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.iphan.gov.br/auten�cidade,
informando o código verificador 0690435 e o código CRC DBA91F67.

 

Referência: Processo nº 01450.009749/2015-57 SEI nº 0690435
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